Evropski
socialni sklad pri delu

Priprava mladih v
Evropi na današnji
trg dela

Zadnja nagla povečanja stopnje brezposelnosti mladih, ki je v nekaterih državah EU več kot
50-odstotna, onemogočajo mladi generaciji, da si
sama ustvari življenje. Vlaganje v mlade je vlaganje
v gospodarstvo EU. Evropski socialni sklad (ESS) je
glavno orodje EU, ki pripravlja mlade na svet dela.
Sklad je usmerjen v to, da mladim zagotavlja
dostop do znanja in spretnosti ter usposabljanja,
ki jih potrebujejo, da bi našli zaposlitev. To počne
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tako, da podpira izboljšave na področju sistemov
izobraževanja, razvija možnosti za kakovostno
usposabljanje in mladim omogoča večji dostop
do delovnih mest.
Od leta 2007 do 2012 je usposabljanje ali mentorstvo v okviru ESS prineslo koristi 20 milijonom
ljudem, mlajšim od 25 let. V nekaterih državah
mladi predstavljajo skoraj polovico vseh, ki so
vključeni v dejavnosti ESS.

ESS – odpiranje
priložnosti za mlade
v Evropi
Z izobraževanjem in
usposabljanjem ...
V prihodnjih letih bodo iskalci zaposlitve v EU
morali biti čedalje bolj usposobljeni, da bi našli
zaposlitev. Da bi ESS pomagal mladim v Evropi
najti zaposlitev, omogoča dostop do boljšega izobraževanja in usposabljanja.
Veliko število mladih, ki zgodaj opustijo šolanje,
se spopada z resnimi ovirami pri zaposlovanju.
ESS lahko vsem tistim, ki si premislijo, pomaga,
da se ponovno vključijo v formalno izobraževanje.
V drugih primerih pa pobude na področju neformalnega izobraževanja mladim pomagajo, da
postanejo zaposljivi.
Projekt Hothouse v Cornwallu v Združenem kraljestvu s pomočjo sredstev ESS ponuja pomoč
mladostnikom, starim od 14 do 19 let, ki kažejo
znake, da bodo opustili šolanje. Projekt je osredotočen na ustvarjalnost, inovacije, socialna
in poslovna podjetja ter obvladovanje tveganj,
s tem pa navdihuje mlade, da dosežejo več in
okrepijo samozavest.
Podpora ESS je v številnih državah EU omogočila temeljito reformo sistemov visokošolskega
izobraževanja. Večje število študentov končuje
sisteme izobraževanja in usposabljanja z boljšimi kvalifikacijami zaradi prožnih, modularnih
tečajev, izboljšav na področju učenja na daljavo,
posodobljenih učnih metod in ponovnega usposabljanja zaposlenih.

S premoščanjem vrzeli med
šolo in zaposlitvijo ...
V povprečju se 50  % vseh srednješolcev odloči
za poklicno izobraževanje in usposabljanje.
Projekti ESS pomagajo približati te tečaje potrebam podjetij in industrije tako, da delodajalce
vključujejo v pripravo tečajev.
Eno izmed prednostnih področij ESS je pomagati
ljudem, da lahko delajo in študirajo v drugih
državah EU in s tem raziščejo več priložnosti. Te
vključujejo izboljšanje znanja jezikov, prakso ali
pridobivanje znanja in spretnosti, ki povečujejo
njihove priložnosti za zaposlitev.
Tistim, ki želijo ustanoviti lastno podjetje,
lahko projekti, ki jih podpira ESS, zagotovijo
pomembno usposabljanje. Zajeti je mogoče vse:
kako spremeniti zamisli v podjetje, kako se lotiti
knjigovodstva in kako se uspešno spoprijeti s
financami. Na zaposlitvenih sejmih je mogoče
vzpostaviti stik z usposobljenimi poslovnimi
mentorji ali s potencialnimi delodajalci.
Nekaterim, ki so vključeni v ESS in želijo ustanoviti svoje podjetje, so lahko v pomoč tudi subvencije. Na Poljskem je 13 674 mladih, ki so
ustanavljali svoje podjetje, pridobilo do največ
25 000 EUR sredstev.

Spodbujanje zaposlovanja in inovacij
Pomoč mladim znanstvenikom, da se lotijo podjetništva, je eden izmed načinov, s katerim želijo v
grškem projektu spodbuditi inovacije. V programu
„Mladi samozaposleni znanstveniki“ podpirajo zdravnike, inženirje, farmacevte in odvetnike z razvijanjem
poslovnega načrta za pridobitev finančnih sredstev.
Do zdaj je na tej poti prejelo pomoč skoraj
6 000 ljudi. Eno leto po udeležbi je bilo še vedno
samozaposlenih 74  % podjetnikov, 63  % pa je
poročalo o stabilnem ali rastočem prometu ali
dobičku. Ustvarjenih je bilo približno 3 000 novih
delovnih mest.

V zadnjih letih so se povečala prizadevanja za
pomoč mladim v Evropi pri iskanju zaposlitve.
Leta 2012 je EU ponovno dodelila 16 milijard
EUR sredstev, zlasti da bi pospešili dostop
mladih do usposabljanja in zaposlovanja. Ta
vsota naj bi pomagala približno enemu milijonu mladih in 55 000 malim in srednje velikim podjetjem.
Na primer, v Latviji se bo zaradi povečanega izvajanja projektov EU v naslednjih nekaj letih delež
mladih brezposelnih, ki jim projekti ob podpori EU
prinašajo koristi, povečal s 24 na 40  %.

S pomočjo mladim
brezposelnim pri iskanju
zaposlitve ali usposabljanja ...
Vlade EU so se dogovorile, da bodo vzpostavile
sheme jamstva za mlade, ki bodo namenjene
mlajšim od 25 let, ki niso niti zaposleni niti se ne
izobražujejo ali usposabljajo. Te sheme zagotavljajo kakovostno ponudbo zaposlitev, nadaljevanje izobraževanja, pripravništvo ali prakso štiri
mesece po izgubi službe ali prekinitvi formalnega
izobraževanja. ESS lahko ponudi veliko podporo
pri oblikovanju takih shem. Pobuda za zaposlovanje mladih, ki jo je sofinanciral ESS, si bo prizadevala za iste cilje in bo osredotočena na regije,
ki jih je brezposelnost mladih najbolj prizadela.

S pomočjo vsem mladim,
da dobijo priložnosti,
ki si jih zaslužijo ...
Trg dela je za številne mlade še vedno poseben
izziv, vendar bodo nekatere družbene skupine
verjetno imele še večje težave pri dostopu do
izobraževanja in usposabljanja, ki ju potrebujejo
za kakovostno delo. ESS podpira projekte, ki
olajšujejo iskanje zaposlitve mladim iz prikrajšanih skupin. Med drugim pomagajo družinam in
skupnostim razumeti, da je pomembno vztrajati
pri izobraževanju in usposabljanju.

Ostanite v šoli, ustvarite si priložnosti
Če živite na Danskem in ste pripadnik etnične
manjšine, obstaja skoraj dvakrat večje tveganje,
da boste opustili šolanje prej kot drugi otroci.
Projekt „Karavana Tesno-se-drži“ s celovitim
pristopom pomaga otrokom iz manjšin, da
končajo izobraževanje in pridobijo kvalifikacijo.
Pomoč pri domačih nalogah, osebno mentorstvo
za vsakega otroka, ki je izpostavljen tveganjem,
izpopolnjevanje znanja in spretnosti učiteljev
ter aktivno vključevanje staršev: vse to skupaj
ustvarja varnostno mrežo za otroke, ki morda
razmišljajo, da bi vrgli puško v koruzo.
Projekt, ki se je začel leta 2009, je pripomogel k
zmanjšanju deleža otrok, ki so opustili šolanje,
z 20  % na manj kot 15  %, ter zmanjševanju
razlike med tem deležem pri manjšinah ter preostalo skupnostjo.
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Na Slovaškem in v Nemčiji se sklad uporablja
za iskanje zaposlitve za mlade, ki so sicer težko
zaposljivi. Slovaška spodbuja delodajalce, naj iskalcem zaposlitve iz prikrajšanih skupin zagotovijo
delo za najmanj devet mesecev. V Nemčiji so programi poklicnega usposabljanja na voljo vsem, ki
niso bili uspešni na svoji poklicni poti.

Kaj je pred nami?
Izvajanje programov jamstva za mlade je
pomembno prizadevanje za odločnejše in
doslednejše odzivanje na brezposelnost mladih. Povečanje vloge javnih zavodov za zaposlovanje, podporo programom usposabljanja in
vajeništva ter izboljšane sisteme izobraževanja:
vse to bo treba povezati, da bi skupaj dosegli
trajne rezultate.

Da bi finančno podporo še bolj usmerili k regijam in
posameznikom, ki se najbolj spopadajo z brezposelnostjo in nedejavnostjo mladih, se bo pobuda za
zaposlovanje mladih osredotočila na regije, kjer je
stopnja brezposelnosti mladih višja od 25  %, ter na
mlade, ki niso niti zaposleni niti se ne izobražujejo
ali usposabljajo. S tem se bo povečala podpora ESS
za izvajanje jamstva za mlade, usmerjen pristop
pa bo zagotovil, da bo obseg podpore za vsako
posamezno mlado osebo dovolj velik, da bo lahko
v tistih delih Evrope, kjer so izzivi najzahtevnejši,
prispeval k pravim spremembam.
Glede na obseg izziva, ki ga brezposelnost mladih
predstavlja po vsej EU, je jasno, da bodo mladi v
prihodnjih letih še naprej ena izmed glavnih prednostnih nalog Evrope.
Več informacij o ESS:
http ://ec.europa.eu/esf
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